ZÁPISNICA
z Výročnej členskej schôdze MO SRZ v Stropkove, konanej dňa 11.3.2012 v Mestskom kultúrnom
stredisku v Stropkove

Prítomní :

Podľa prezenčnej listiny
Výročnej členskej schôdze sa zúčastnilo 67 členov z 169 pozvaných čo v percentuálnom
vyjadrení predstavuje účasť 40 %.

Delegát :

Ing. Gabriel Zajtko

Hostia :

PROGRAM
1. Otvorenie
2. Voľby pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie
3. Správa o činnosti organizácie v roku 2011
4. Správa mandátovej komisie
5. Správa o hospodárení organizácie za rok 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012
6. Správa hospodára organizácie
7. Plán hlavných úloh na rok 2012
8. Správa kontrolnej komisie
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
K bodu 1. Schôdzu zahájil tajomník organizácie p. Daniel Hurný, ktorý rokovaniu aj predsedal.
Úvodom privítal prítomných a ospravedlnil neúčasť pozvaných hostí. Skôr ako sa rokovanie
začalo, predsedajúci rokovania požiadal prítomných aby si uctili minútou ticha pamiatku
zosnulých členov, ktorí rady MO SRZ opustili v uplynulom roku. Vzhľadom k tomu, že v čase
zvolania členskej schôdze nebola prítomná nadpolovičná väčšina pozvaných členov, začiatok
schôdze sa presunul z 9°° na 9³° hod. Z uvedeného dôvodu predsedajúci rokovania navrhol
použiť § 14 ods. 3 písm. c) Stanov SRZ a dal o tomto návrhu hlasovať. Návrh bol jednohlasne
prijatý. Ďalej pokračoval prečítaním programu schôdze a následne prebehlo hlasovanie o
tomto programe. Program schôdze bol jednohlasne prijatý bez pripomienok a pozmeňujúcich
návrhov.
K bodu 2. V tomto bode sa uskutočnili voľby pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej
komisie. Predsedajúci rokovania prečítal návrh výboru MO SRZ do:
Pracovného predsedníctva :

Ing. Gabriel Zajtko
Daniel Hurný
Ing. Peter Čakloš
Ing. Ján Blanár
Ján Štelmák
Hlasovanie bolo nasledovné : Za : 66
Proti : 0 Zdržali sa hlasovania : 1

Mandátovej komisie :

Mgr. Roman Kudič
Róbert Paňko
Daniel Hnatko

predseda
člen
člen

Návrh bol prijatý jednohlasne.
Návrhovej komisie :

Ing. František Hurný predseda
Ing. Jozef Juhás
člen
člen
Juraj Petrovaj
Hlasovanie bolo nasledovné : Za : 65
Proti : 0 Zdržali sa hlasovania : 2
Keďže jednotlivé návrhy boli prijaté, predsedajúci požiadal predsedov jednotlivých komisií
aby si zvolali členov a ujali sa svojej činnosti.
K bodu 3. Správu o činnosti MO SRZ Stropkov za rok 2011 predniesol prítomným predseda MO
Ing. Gabriel Zajtko. Vo svojej správe sa zameral na šesť oblastí, v ktorých zhodnotil aj plnenie
hlavných úloh za rok 2011. Tieto oblasti sú:
- členská základňa
- hospodárenie a nakladanie s finančnými prostriedkami
- zarybňovanie revírov
- propagácia a informovanosť členskej základne
- starostlivosť o mládež
- dodržiavanie právnych predpisov na úseku rybárstva
Konštatoval, že oproti roku 2010 nastal pokles členov o 7%, ale z dlhodobého pohľadu je
stav členskej základne stabilizovaný. Spomenul aj príjmy finančných prostriedkov z
mimorozpočtových zdrojov, materiálovej a inej pomoci ktorej poskytovateľmi sú fyzické aj
právnické osoby. Zároveň sa im touto cestou všetkým poďakoval a to hlavne Mestu Stropkov
a Tesla a. s. Stropkov. Upozornil aj na oblasť práce s mládežou, kde sa nepodarilo sfunkčniť
Krúžok mladých rybárov pri ABC CVČ.
K bodu 4. Predseda mandátovej komisie Mgr. Roman Kudič prečítal správu mandátovej komisie kde
komisia konštatuje, že schôdze sa zúčastnilo 67 členov zo 169 pozvaných, čo predstavuje v
percentuálnom vyjadrení účasť 40 %. Na základe toho komisia konštatuje, že schôdza nie je
uznášaniaschopná. Následne predsedajúci rokovania uviedol, že na začiatku schôdze sme
prijali návrh v zmysle § 14 ods. 3 písm. c) Stanov SRZ, čím sme odsúhlasili, že schôdza
pokračuje ďalej a je uznášaniaschopná.
K bodu 5. Účtovník organizácie Ing. Ján Blanár predniesol správu o hospodárení organizácie v roku
2011, kde sa konštatuje, že organizácia dosiahla za rok 2011 prebytok hospodárenia v čiastke
3 439,24 €. Z uvedeného dôvodu bolo na účet Rezervného fondu prevedených 3 300,- €.
Ďalej predniesol návrh rozpočtu na rok 2012, kde informoval prítomných o plánovaných
príjmoch a výdajoch organizácie v roku 2012 s tým, že tento rozpočet by mal byť vyrovnaný.
Predsedajúci rokovania dal o rozpočte na rok 2012 hlasovať.
Hlasovanie :
Za – 66
Proti – 0
Zdržal sa hlasovania – 1
Predsedajúci rokovania konštatoval, že rozpočet na rok 2012 bol prijatý.
K bodu 6. Správa hospodára organizácie Ing. Petra Čakloša obsahovala sumár úlovkov členov našej
organizácie v roku 2011, zarybňovanie našich revírov v roku 2011 a plán zarybňovania v roku
2012. Vyhodnotil aj najväčšie úlovky a ich lovcov v jednotlivých revíroch. Informoval aj o
rozmachu pytliactva v našich revíroch s upozornením, že pri zistení takejto nekalej činnosti
bude žiadať prísne potrestanie vinníka.

K bodu 7. Plán hlavných úloh na rok 2012 ktorým sa bude riadiť výbor MO SRZ Stropkov, prečítal
prítomným predsedajúci rokovania p. Daniel Hurný.
K bodu 8. Správu kontrolnej komisie o hospodárení MO SRZ Stropkov v roku 2011 predniesol
prítomným jej predseda Ing. Pavol Andrejovský PhD. V správe podrobne informoval o
kontrolách vykonaných KK v týchto oblastiach hospodárenia MO SRZ Stropkov.
1. kontrola hospodárenia a hospodárskej činnosti MO SRZ. Tu bolo kontrolované :
stav pokladne, peňažný denník, pokladničné doklady, stav účtov a majetku.
2. kontrola plnenia úloh MO SRZ z hľadiska dodržiavania finančného plánu a rozpočtu.
3. kontrola dodržiavania zásad riadneho hospodárenia s majetkom v MO SRZ.
4. kontrola vedenia spisovej agendy podľa spisového poriadku
5. kontrola plnenia uznesení členskej schôdze
V závere konštatoval, že v záujme KK je napomôcť fungovaniu MO SRZ a prezentovať MO
SRZ Stropkov aj naďalej ako transparentnú organizáciu, slúžiacu záujmom všetkým jej
členom.
K bodu 9. Ako prvý v diskusií vystúpil predseda organizácie Ing. Zajtko. Vo svojom príspevku ako člen
Rady SRZ, informoval o jej činnosti a to hlavne v oblastí legislatívy ako je Výkon rybárskeho
práva v zmysle §4 zákona o rybárstve, ochrane kormorána a vydry a prehodnotení charakteru
VN Domaša. Zmienil sa aj o porade predsedov, tajomníkov a hospodárov Prešovského kraja,
ktorá sa konala 28.01.2012 v Sabinove. V závere vysvetlil význam petícií „Chráňme vodné
toky“ a „Vydanie súhlasu na zmenu revíru Zemplínska šírava Chyť a Pusť na revír s
možnosťou privlastnenia si úlovkov“ a požiadal prítomných o ich podpísanie.
Následne diskusia pokračovala týmito príspevkami a dotazmi:
- p. Butala sa pýtal na legálnosť výrubu drevín v chránenej rybej oblasti na VN Domaša.
- Na otázku odpovedal predseda MO Ing. Zajtko. Uviedol, že pochybuje o tom aby si
v dnešnej dobe dovolil niekto uskutočniť tak rozsiahly výrub nelegálne. Čo sa týka
množstva dreviny a rozlohy výrubu je to určené povolením, ktoré si kontroluje správca
nádrže a správny orgán ktorý povolenie vydal.
- p. Palidrab žiadal informáciu o výnose z pretekov za halaszle a ryby.
- K uvedenému problému sa vyjadril tajomník MO p. Hurný. V krátkosti informoval
o štruktúre pretekov z hľadiska príjmu a výdavkov a celkovému poslaniu pretekov, ktoré
majú za účel spropagovať MO SRZ a zahájenie rybárskej sezóny na VN Stropkov.
Z uvedeného dôvodu sú aj ceny halaszle a pečených rýb nastavené tak aby neboli
predmetom zisku ale aby prilákali na preteky čo najširšiu verejnosť a rozpočet pretekov
bol vyrovnaný ako v príjmovej tak aj vo výdavkovej časti. Predseda KK Ing.
Andrejovský uviedol, že kontrola príjmov a výdavkov z pretekov bola uskutočnená hneď
po pretekoch a je uvedená v zápisnici zo zasadnutia výboru aj s konkrétnymi číslami. Tak
tiež je uvedená aj v správe KK o hospodárení MO za rok 2011 avšak bez konkrétnych
čísel, čo nie je problém doplniť.
- p. Hurný vo svojom príspevku upriamil pozornosť na webovú stránku organizácie.
Podotkol, že táto stránka ma slúžiť na pripomienky, podnety, návrhy, otázky a výmenu
názorov medzi jednotlivými rybármi a výborom MO. Jej cieľom je informovanosť členskej
základne a propagácia MO SRZ Stropkov navonok. V žiadnom prípade by nemala slúžiť
na osočovanie, ohováranie a šírenie dezinformácií ako to bolo v prípade prispievateľa pod
menom OSIF. Z uvedeného dôvodu vyzval členskú základňu aby v prípade nejasností,
podozrení z porušovania zákonov a nekalých praktík, či už v práci výboru alebo
jednotlivých členov, riešili formou otázok a informácií na webovej stránke alebo na VČS.
Ďalšou možnosťou je obrátiť sa priamo na výbor MO, predsedu KK, RADU SRZ Žilina
a v neposlednom rade aj na orgány činné v trestnom konaní. Je potrebné si však uvedomiť,
že každý kto dezinformácie šíry, udá nepravdivé dôkazy a úmyselne zavádza, nesie za to aj
trestnoprávnu zodpovednosť. K uvedenému príspevku sa pripojil aj hospodár organizácie
Ing. Čakloš, ktorý vysvetlil problematiku zarybňovania týkajúcu sa dátumov a časov.

- Mgr. Kudič oznámil, že v prípade problému odovzdať tlačivo na 2% z dane príslušnému
daňovému úradu je možnosť ho doručiť priamo jeho osobe alebo do schránky MO. Ako
vedúci RS pri MO SRZ Stropkov upozornil na § 310 Pytliactvo, Trestného zákona,
ktorého sa môže dopustiť aj člen SRZ ktorý ma povolenie na rybolov a dopustil sa
porušenia niektorých paragrafov Zákona č. 139/2002 Z.z. Informoval, že k uvedenej
problematike prebehli v uplynulom roku aj rokovania s riaditeľom OO PZ Stropkov.
- P. Jamroškovič sa opýtal či rybárska stráž je povinná niektoré porušenia zákona hlásiť
polícií.
- Odpovedal p. Hurný, ktorý prečítal § 22 písm. b) Zákona o rybárstve č. 139/2002 Z.z.
Nakoľko viac diskusných príspevkov zo strany prítomných nebolo, predsedajúci rokovania
diskusiu ukončil.
K bodu 10. Návrh na uznesenie z Výročnej členskej schôdze prečítal prítomným predseda návrhovej
komisie Ing. František Hurný. O tomto bode dal predsedajúci schôdze hlasovať. Zo 67
prítomných hlasovalo: Za – 67, Proti – 0, Zdržal sa – 0.
Na základe výsledkov hlasovania predsedajúci rokovania konštatoval, že uznesenie z
výročnej členskej schôdze MO SRZ v Stropkove bolo prijaté.
K bodu 11. Nakoľko program Výročnej členskej schôdze bol vyčerpaný, predsedajúci schôdze p. Hurný
Daniel sa poďakoval prítomným za účasť a poprial do ďalšej rybárskej sezóny hlavne
pevné zdravie, veľa osobných ako aj pracovných úspechov a mnoho pekných chvíľ prežitých
pri vode a následne schôdzu ukončil.

UZNESENIE
Výročná členská schôdza:
A. Berie na vedomie :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Správu mandátovej komisie.
Správu o činnosti MO SRZ za rok 2011.
Správu o hospodárení organizácie za rok 2011.
Správu hospodára organizácie.
Správu kontrolnej komisie.
Jednotlivé diskusné príspevky.

B. Schvaľuje :
1. Právoplatnosť a uznášaniaschopnosť Výročnej členskej schôdze v zmysle § 14 ods. 3 písm. c)
Stanov SRZ.
2. Program Výročnej členskej schôdze
3. a) Pracovné predsedníctvo v zložení :
Ing. Gabriel Zajtko
Daniel Hurný
Ing. Peter Čakloš

Ing. Ján Blanár
Ján Štelmák
b) Mandátovú komisiu v zložení :
Mgr. Roman Kudič
Róbert Paňko
Daniel Hnatko

predseda
člen
člen

Ing. František Hurný
Ing. Jozef Juhás
Juraj Petrovaj

predseda
člen
člen

c) Návrhovú komisiu v zložení :

4. Návrh rozpočtu na rok 2012.
5. Plán hlavných úloh na rok 2012.
6. Termín konania pretekov v love rýb udicou na VN Ondava na deň 12.máj 2012.
C. Ukladá:
1. Zabezpečiť zarybnenie revírov organizácie v roku 2012 v súlade s plánom zarybnenia.
T : 31.12.2012

Z : Výbor MO SRZ

2. Organizačne a materiálne pripraviť preteky v love rýb udicou.
T : 12.05.2012

Z : Výbor MO SRZ

V Stropkove 11.03.2012

Zapísal : Hurný Daniel

........................................
Daniel HURNÝ
tajomník

........................................
Ing. Gabriel ZAJTKO
predseda

